MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Museet Kystens Arv
24.09.2019
13:00 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Geir Riseth
Leder
Harald Fagervold
Nestleder
Lars Bromstad
Medlem
Erling Fjeldahl
Medlem
Jon Audun Schei
Medlem
Jens Wanvik
Medlem
Per Tronstad
Medlem
Janne Karin Skånøy
Medlem
Marna Waterloo
Medlem
Åse Grande
Medlem
Åse Lysvand
Medlem
Line Marie Rosvold Fjeldahl Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Randi Knutsen
MEDL

Representerer
IF-PP

IF-V
Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde Anhanger Karlsen
Helse – og omsorgssjef/sekretær

Fra teknisk arrangør av Eldres dag 2019, Stadsbygd pensjonistforening, møtte Astrid Langmo
og Kristin Kvidal
Sak 24/19 – Eldreprisen 2019
Det hadde kommet inn fire ulike forslag om kandidater til å motta Eldreprisen 2019. Det ble i
møtet nedsatt en komité bestående av fire av eldrerådets medlemmer. Komitéen fikk overlevert
innspill med begrunnelser på de fire foreslåtte kandidatene. Medlemmene i komitéen trakk seg
deretter tilbake, før de kom med en innstilling på kandidat til resten av eldrerådet. Magnhild
Flytør ble innstilt som nr. 1 av komitéen og ble foreslått som kandidat. Forslaget ble enstemmig
vedtatt av resten av Indre Fosen eldreråd.
Når det gjelder prosessen med å nominere kandidater for Eldreprisen, bør det neste år lages
en mal for dette, slik at det blir lettere å sammenligne innspillene. Det må deretter legges ut info
om dette på hjemmesiden til kommunen.

Sak 25/19 Eldres dag
To deltakere fra teknisk arrangør, Stadsbygd pensjonistforening, deltok i møtet for å gjennomgå
planene for dagen og sikre at alt er i rute.
Det er fortsatt litt usikkerhet omkring antall påmeldte. Enkelte har meldt seg på via sin
pensjonistforening, mens andre har meldt seg direkte til eldrerådets sekretær. Fristen for
påmelding går ut fredag 27. september, men vi holder muligheten for påmelding åpen over
helga. Sekretær Hilde A Karlsen og Astrid Langmo snakkes mandag morgen og summerer
antallet. Det blir deretter tatt kontakt med Grete Buan i Rissa catering, for endelig bestilling av
mat. Man antar at det blir omkring 200 påmeldte også i år.
Ordfører må ta med projektor dersom det skal vises bilder.
Det er enighet i eldrerådet at rådet garanterer teknisk arrangør å gå med minimum 15 000,- i
overskudd etter arrangementet, som en belønning for den innsatsen som blir lagt ned. Det
innebærer at rådet dekker et eventuelt underskudd fra 15 000,- og nedover, så fremt det er
økonomisk handlingsrom til å gjøre dette.
Status regnskap 2019
Regnskapet viser at eldrerådet så langt i 2019 har brukt kr 26 000,-. Det vil i tillegg påløpe
utgifter i forbindelse med Eldres dag, samt at det fortsatt kan komme søknader om økonomisk
støtte. Dersom Eldrerådet ikke bruker opp den summen som er tildelt for 2019, ønsker rådet at
det resterende beløpet deles i fire og fordeles mellom de fire pensjonistforeningene, for den
fremragende innsatsen de gjør for de eldre i Indre Fosen kommune.
Eventuelt
Neste møte i eldrerådet blir også det siste før nytt eldreråd konstitueres. Forslag om at
eldrerådet arrangerer en avslutning i form av en julelunsj i slutten av november. Dette avklares
nærmere i neste møte.
Det er et ønske om at eldrerådet kommer med en henstilling til kommunen om at stilling som
aktivitør på Stadsbygd eldresenter, som pr tiden er sykmeldt, opprettholdes under
sykmeldingen. Tas i neste møte.
Ettersom dette var et ekstramøte, som kun skulle omhandle Eldres dag og Eldreprisen, blir den
utsatte saken som omhandler søknad om støtte til bygdebok Skaugdalen tatt i neste ordinære
møte.

